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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
RESOLUÇÃO Nº 34/18

Aosvinte e quatro dias do mês de abril de 2018, às 16:40 hs, na Sala anexa ao
Plenário da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos com a

finalidade de analisar alternativas para viabilizar a reativação da Ciclofaixa em
Ribeirão Preto (requerimento nro 91/18), nos termos da Resolução nº 34/2018. O
Presidente da Comissão, Vereador Maurício Gasparini, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos, em especial aos vereadores presentes, João
Batista(PP), e a Vereadora Gláucia Berenice(PSBD) e justificando as ausências dos
vereadores Jean Corauci e André Trindade , explicou os motivos da criação desta
CEE que tem como finalidade de analisar alternativas para viabilizar a reativação da
Ciclofaixa em Ribeirão Preto, que surgiu com a ideia inicial de reativara ciclofaixa da
Avenida Maurilio Biagi que teve seu funcionamento interrompido em Janeiro/2018
após 7 anos e meio. Cita que em fevereiro após a propositura da CEE entrou em
contato com a prefeitura requerendo informações sobre as razões que levaram ao
fechamento da ciclofaixa, informa que teve como retorno a resposta de que o
fechamento se deu pelo término da vigência do convênio firmado em 2010 com a

Federação Paulista de Ciclismo, bem comoa falta de patrocinadores, documentos
que serão anexados ao processo. Recentemente a administração municipal
anunciou que a ciclofaixa retornará em 06/05/2018, porém isto não esvaziará o

objeto desta CEE, posto que a ideia é ampliar os estudos para que possamos ajudar
a viabilizar este importante projeto de lazer e esporte para outras regiões da cidade,
na realidade a intenção desta CEE além de reativar a ciclofaixa existente entre os
Parques Curupira e Luiz Carlos Raya, também é levantar possiblidadesde levar esta
ferramenta de entreterimento de lazer e de esportes para outras regiões de nossa
cidades, ouço durante as minhas visitas de que tudo acontece somente na zona sul,

a onde as empresas investem,e realmente é isto que a gente vê acontecer, a gente
precisa olhar para àquelas pessoas mais necessitadas, no bairro da zona norte, leste
oeste, porque não as zona leste e oeste terem as suas ciclofaixas? Portanto iremos

começar um grande estudo, junto com a secretaria de planejamento, junto com
associações de bairros, junto com pessoas ligadas ao esporte ao ciclismo, ouvir até
mesmoa Federação sobre o porquê que ficou interrompida a ciclofaixa e quais são
as expectativas para este novo ciclo que se inicia neste próximo dia 06/05. E se
algum interesse por parte da Federação em expandir este projeto pela nossa cidade.
Portanto um grande desafio pela frente, quero convocar a população que esteja
interessada no assunto, sabemos que existem os baikers noturnos que encontramos
até 500 pessoas com bicicletas fazendo suas atividades e tudo isto precisa de um
ordenamento, agradece mais uma vez a presença da vereadora Gláucia e do
vereador João Batista, e passa a palavra a vereadora. No uso da palavra a vereadora
Gláucia agradece o convite em fazer parte da CEE parabenizandoo presidente pela
sensibilidade com o tema que segundo ela trouxe bastante insatisfação para a



cidade, e agora com a possibilidade de reativação de acordo com todo o
encaminhamento e toda a busca com o executivo, diz perceber que o executivo dá
um passo para tentar viabilizar, buscar patrocinadores, e agora esta perspectiva de
levar para outras áreas da nossa cidade tão carente de lazer tão carentes de área
para a família estar junto, para a própria comunidade, preservar os espaços públicos
agradece mais uma vez em participar desta comissão de estudos e se diz a

disposição para colaboração. O presidente agradece a vereadora Gláucia e ressalta
que neste período de 3 mandados a mesma sabe que este assunto está pendente a

muito tempo, não somente da ciclofaixas mas também da ciclovias da nossa cidade.
Com a palavra o vereador João Batista parabeniza o vereador Maurício Gasparini
pela iniciativa e frisa sobre as outras regiões, diz concordar com o presidente no que
diz respeito as outras regiões precisarem também desta recreação, das ciclofaixas
das ciclovias, que são permanentes, mas que as ciclofaixas neste momento traria
lazer também para estas outras regiões de Ribeirão Preto,diz queé isto que gostaria
de estar colaborando nesta comissão de estudos para que se possa conquistar
também esta ideia para todas as regiões, se diz a disposição para ajudar e agradece
a participação nesta comissão de estudos.
O presidente da comissão, diz não poder esquecer que esta demanda pela ciclofaixa,
segundo o vereador Paulinho Pereira, há um interesse também da população de
Bonfim Paulista, que a muito tempo reclama por uma ciclofaixa no distrito de
Bonfim Paulista. Maurício Gasparini neste ato propõe como primeira ação,já
consultando o próprio jurídico se pode ser feita em primeiro momento uma
correção na emenda deste projeto de resolução e se caso for preciso de votar
novamente, que fosse feita uma emenda de intenção de expandir o projeto de
ciclofaixa e acompanhar a implantação dasciclovias, já anunciadas pelo projeto PAC
em Ribeirão Preto. Em deliberação da maioria dos vereadores presentes, ficou
definido que com um maior número de membros presentes será designado
oportunamenteo relator da CEE.

O vereador Maraca, como convidado no uso da palavra, parabeniza o vereador
Maurício Gasparini, pela preocupação não somente da ciclofaixa que precisamos de
lazer para todos, mas também com a preocupação das ciclofaixas em outras regiões
de Ribeirão Preto.
Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, declarou a Comissão
Especial de Estudos devidamente INSTALADA, nos termos legais e regimentais,
informando que oportunamente será designado ovas reuniões, bem como o
relator desta comissão e elaboração da agenda dé trabalho, encerrando a reunião
às 16:50hs, da qual para constar, eu Adélia Mafia Rodrigues Lima
servidora designada para este ato,lavrei a preserito)ata, que apósli
vai assinada
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pela Presidente da CEE. /
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e aprovada,

/Maurício Gaspárini
Vereadof Presidente da CEE
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